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علوم ـ الكون:
 الكوكب األخضر )مولد األرض( 

قمي�ص �أول



ولَدت الأر�ُض منذ 46 بليون �سنة. وما زالت 

حتلم منذ ذلك التاريخ.

هي اأر�سي..

نا..   اأر�سُ



من قرابِة 46 بليون �سنة: ولَدت الأر�ُض  

َن  لُتكوِّ الف�ساِء  يف  معًا  الهاFمِة  والغازاِت  الأتربِة  من  مئاٌت  جتّمعت 

الأر�َض. وهو نف�سُه ما حَدçَ يف الكواكِب الأخَرى باملجموعِة ال�سم�سيِة. 

الأخَرى  والنيازِك واملذّنباِت  بالكواكِب  الأر�ُض ترتطم  البدايِة، ظلّت  يف 

ال�سخوُر  فذاَبت  ت�سَخُن.  الأر�ُض  بداأت  ِة  الرجَّ تلَك  وب�سبِب  ال�سغريِة. 

واأ�سَبَحت َبحراً من امل�سهوراِت. 



مل تُكن هناَك حياٌة يف البدايِة واأ�رَضمت النرياُن يف الأر�ِض

ِرْدحًا طوياًل من الزمِن. 

مثل تّننٍي يقذُف اللّهَب، ظلّت تقذُف واباًل من امل�سهوراِت. 

اأخرياً، 

بداأِت النريان تربُد. 

برَدت امل�سهوراُت على �سطِح الأر�ِض، فكّوَنت طبقًة رقيقًة. 

ّمة معًا فت�سّكَلت  وجتّمَعت قطراُت مياٍه �سغريٌة يف الهواِء من�سَ

الغيوُم. 

�سارت الغيوُم للتّو قطراِت مطٍر فاأمَطرت بغزارٍة. 

ظّل املطُر ينهمُر فمالأَ الأر�َض ومنُه ت�سّكَلت البحاُر. 



من قرابة 38 بليون �سنة: تكّوَنت ق�رضُة الأر�ِض وكاَن بحرٌ.  

اأخَذ ارتطاُم النيازِك يف الُنق�ساِن، بداأت الأر�ُض تربُد.  حينما 

بعدما بداأت امل�سهوراُت املبقبقُة ترتّطب، تكّوَنت على �سطِح 

الهواِء مطراً  الِق�رضَة. و�ساَر بخاُر  ُتدَعى  الأر�ِض طبقٌة رقيقة 

اأخذ ينهمُر.  



النوتيال ذات الُغرف 

ت�ستطيُع الطفو على املاِء 

حيُث توَجد فتحاٌت هواFيٌة 

على �سدفِتها.  

جَرى حَدçٌ مدِه�ٌض يف البحاِر املاحلِة. 

�َض. tناُت احلّيُة التي ت�ستطيُع التنفFفقد ولَدت الكا

كاَنت من خلّيٍة واحدٍة وب�سيطٍة، Kّم مرّ زماٌن طويٌل حتى تعّقَدت احلياُة.

وظهَر ما نعرفُه الآَن با�سِم احليواناِت. متّكن البع�ُض من ال�سباحِة ب�سهولٍة 

، بينما زحَف البع�ُض الآخُر  م�ستخدمًا ِفراَءُه القوّية  م�ستخدمًا ج�سَمُه اللنّيَ

اأو �سَدَفتُه ال�سلبَة. 

هالو�سيجينيا

لديها �سبعُة اأزواٍج من 

امل�سامرِي وامِلَج�ّساِت. 

امل�سامرُي على ظهرها 

وامِلَج�ّساُت كالأَرُجل، 

فهي ُت�ستخَدم لل�سرِي. 

كاناديا 

معروفٌة بفرادِة َفروها القويِّ 

ِع كُفر�ساَة الأ�سناِن.  املتجمِّ

وهي تزحُف اأو َت�سبُح يف 

 . املياِه بوا�سطِة فروها القويِّ



KالKيt الُف�سو�ِض 

(تريلوبايت)  

له �سدفٌة �سلبٌة جداً 

ويزحُف يف قاِع البحِر. 

           اآبابينيا 

لديه �سبعُة مناظرَي مفلطحٍة 

تعمُل كالعيوِن. وي�ستعمُل اأُنبوبًا 

  .Ωَبِ¬ ال£عا tشüتÁ يبدو كامِلل≥اِط

من قرابِة 5.4 باليني �سنة: ن�ساأت حياٌة غريبٌة  

كاَنت  البحِر.  الأوىل يف  للمرِة  احلياُة  بداأت  �سنة،  بليون   36 قرابِة  من 

من  بعُد،  وفيما  الطحالب.  اأو  كالبكترييا  ب�سيطٍة  عن خملوقاٍت  عبارًة 

قرابِة 5.4 باليني �سنة، ظهَرت احليواناُت للمرِة الأوىل. كانت يف البدايِة 

عبارًة عن ح�رضاٍت اأو قناديَل بحريٍة من دون اأج�ساِمها اللّينِة. لكن، بعد 

مروِر فرتٍة، ظهرت حيواناٌت مثل KالKّي الف�سو�ِض (تريلوبايت) ب�سدفتِه 

ال�سلبِة. 



وفيما بعُد، بداأت الأ�سماُك ت�سبُح يف البحِر. 

يف البحِر الف�سيِح الآَن، هناَك كثريٌ من املخلوقاِت 

تتعاي�ُض معًا.  

البحَر  وجَدت  قليلٌة  هناك خملوقاٌت  كانت  لكن 

�سغرياً على العي�ِض فيِه.  

فانتقَلت اإىل الياب�سِة. 

البدايِة، بو�سِع ُجذوِرها يف  النباتاُت، يف  قاَمت 

الأر�ِض، Kّم تبعتها احل�رضاُت.  

جاموبوي�سا�ض  

اأحُد اأوىل الأ�سماِك املعروفِة. يبدو 

�سبيهًا بثعباِن البحِر لكن لديِه 

زعانُف على طوِل ج�سمِه. 



من قرابِة 5 باليني �سنة: ظهَرت الأ�سماُك وانتقَل النباُت اإىل الأر�ِض. 

بداأ ظهوُر الأ�سماِك ذاِت الزعانِف والأ�سواِك. كما ا‚رَفت النباتاُت البحريُة 

ناحيَة الأر�ِض من الأمواِج وKّبَتت ُجذوَرها بنف�ِسها. هكذا تعلَّمت النباتاُت 

البحريُة اأن ت�سبَح نباتاٍت بريًة.  

كوكو�ستي�ض 

اأوىل الأ�سماِك. وهي fiاطٌة 

بَعْظمٍة ُتعّد جزءاً من الراأ�ِض 

وا÷�سِم كاأنها غطاٌء واٍق.  



بداأ خروُج بع�ِض الأ�سماِك اإىل العامِل خارَج البحِر. 

وببطٍء  اأَرُجاًل،  الإكثيو�ستيجه  زعانُف  وا�ستحاَلت 

�ساَرت على الأر�ِض.  

الإكثيو�ستيجه

واحدٌة من اأوىل احليواناِت ذاِت 

العموِد الِفَقريِّ التي و�سَلت اإىل 

الأر�ِض. طوُلها 1 �سم. 



من قرابِة 3.5 باليني �سنة: ظهوُر الربّماFيات 

قاَمت  وح�رضاٌت.  كثريٌة  نباتاٌت  وتواَفَرت  الأر�ِض  اإىل  الأ�سماُك  خرَجت 

بع�ُض الأ�سماِك ذاِت الزعانِف بتحويِلها اإىل اأَرُجٍل، Kم �رَضَعت تتنّف�ُض من 

ها يف  خالِل رFَتيها ل من خيا�سيِمها. لكنها، عمومًا، ل تزاُل تفق�ُض بي�سَ

. هذِه بدايُة ما  اأن تعي�َض باملاِء حتى تكرُبَ املاِء فيكوُن على �سغاِرها 

نعرفُه الآَن با�سِم ال�سفادِع و�َسحا› املياِه. 



هناَك الآَن خملوقاٌت عديدٌة على الأر�ِض. 

دوِن  من  وتتوالَد  تعي�َض  اأن  تعلَّمت  وقد 

حاجٍة اإىل البحِر.  



�سحليُة وي�سرتيو�سنيا 

ُتعَرف هذِه باأنها واحدٌة من 

اأوىل ال�َسحا›. وهي ُت�سَتَهر 

بذيِلها الطويِل وراأ�ِسها الدقيِق 

كما اأنها �سبيهٌة ب�َسحا› اليوم. 

من قرابِة 3 باليني �سنة: ظهوُر ال�َسحا› 

تغرّي قليٌل من الربّماFياِت فتعلَّم كيَف يعي�ُض كليًا فوق �سطح الأر�ِض. 

ها الذي ل يجّف، كما ت�سلّب ِجلُدها فا�ستحاَل اإىل حرا�ِسَف، ‡ا  ت�سُع بي�سَ

�ساعَد ِجلدها يف اأن ل يجّف. وهكذا ظهَرت ال�َسحا› على الأر�ِض. 



ويف اإحدى ال�سنني، بداأت Kورُة الرباكني. 

غّطى رماُد الرباكني الأ�سوُد �سوَء ال�سم�ِض، ‡ا 

اأعاَن على ظهوِر ا÷ّو البارِد. 

فبداأت املخلوقاُت تختفي من البحِر ومن الأر�ِض. 

ى هكذا مليونا �سنة.  وانق�سَ

 !Õ !Õ

 tèم جعَل َوقُع اأقداِم الدينا�سوراِت الأر�َض ت�سK

باحلياِة Kانيًة. 

تيوجينا�سور�ض 

كانت اأ�سناُنها واهنًة، 

فراحت تاأكُل النباتاِت 

النا�سجَة التي بها كثريٌ 

من الع�سرِي.  

من قرابِة 2.25 بليون �سنة: ظهوُر الدينا�سوراِت 

من قرابِة 2.25 بليون �سنة، اندَلَع على الأر�ِض بركاٌن هاFٌل فبداأ الع�رُض 

ا÷ليديt تواً. واختَفى من جرّاِء ذلَك 95 % من املخلوقاِت. وبعَد حوا› 

مليوÊَْ �سنٍة، ا�ستحاَلت ال�َسحا› احليُة القالFُل اإىل دينا�سوراٍت. وظلّت 

الدينا�سوراُت جتوÜُ الأر�َض ما يقُرÜ من 1.6 بليون �سنة. 



كويتزالكوتلي�ض

كان الأكرَب من بني 

الدينا�سوراِت الطاFرِة. 

فطوُل ا÷ناِح وحَدُه 15 

مرتاً.  

دبالداكي�ض  

طوُل ج�سمِه 27 مرتاً 

وهو واحٌد من اأطوِل 

الدينا�سوراِت. 

تريانا�سوري�ض 

واحٌد من اأطوِل الدينا�سوراِت. 

ي�ستطيُع يف ُي�رٍض ا�سطياَد 

خَمني.  فري�ستِه مِبخَلبيِه ال�سَ



ت الدينا�سوراُت يف النوِم.  غطَّ

وخرَجت امليجازو�سرتودين بحذٍر 

من اأنفاِقها. 

اإىل هواِء  خرَجت بِفراFها البديَعِة 

الليِل البارِد لتجَد الطعاَم والغراَم.  

من قرابِة 2.25 بليون �سنة: ظهوُر الثديياِت  

ي فرَوها الناعَم  راَح القليُل من ال�َسحا› التي بِقَيت على قيِد احلياِة ُتنمِّ

اأنفاٍق تختبÅُ فيها عن  متحّولًة اإىل Kديياٍت. عا�َست اأوىل الثديياِت يف 

الليُل، كاَنت تخرُج بحثًا عن   tالقويِة. وبعَدما يحل الدينا�سوراِت  اأَعنُيِ 

كاَن  لأن ج�سَمها  نظراً  القار�ِض  الليِل  التغلtَب على  وا�ستطاعت  الطعاِم. 

ُمغّطًى بالِفراِء.  



امليجازو�سرتودين

واحدٌة من اأوىل الثديياِت. 

كاَنت ُت�سبُه حيواَن الأوبو�َسم. 



كانت الدينا�سورات حتُلم بالطرياِن يف ال�سماِء. 

Kم ظهَرت الأجنحُة ببطٍء على اأج�ساِمها ويف 

الوقِت املنا�سِب راَحت تطرُي يف ال�سماِء. 

 tمن بيِنها، اأخَذت الدينا�سوراُت الأخف

ُر الري�َض فا�ستطاَعت  والأ�سغُر ُتطوِّ

الطرياَن بُحرّيٍة يف ال�سماِء الزرقاِء. 

اأوركيابرتي�ض 

كاَنت هذه اأوىل الطيوِر. مل تُكن 

قادرًة على الطرياِن بُحرّيٍة كما 

هي طيوُر اليوِم، لأن اأجنحَتها 

مل تُكن قد تطّوَرت بعُد.  



من قرابِة 1.45 بليون �سنة: ظهوُر الطيوِر  

الطرياَن  فا�ستطاَعت  اأجنحٍة.  اإىل  الدينا�سوراِت  اأقداِم  بع�ُض  ا�ستحاَلت 

لكنها مل تُكن تطرُي جيداً. ِمن بنِي هوDلِء، حتّوَلت الدينا�سوراُت اخلفيفُة 

َر و‰ا عليِه الري�ُض.   tوال�سغريُة اإىل طيوٍر، لأن ج�سَمها ا�ستطاَع التحو



كما تغرّيَت النباتاُت اخل�رضاُء ببطٍء مع الزمِن. 

و�رضَعت الأزهاُر امللّونُة، اأخرياً، يف الظهوِر. 

الأزهاِر  وامت�ّست احل�رضاُت الرحيَق احللَو من 

فن�رَضت َحبَّ اللّقاِح هنا وهناَك. 

فاكَت�َسى الكوكُب الأخ�رُض باأزهاٍر بديعٍة.  



من قرابِة 1.1 بليون �سنة: اكَت�َست الأر�ُض مب�ساتِل الأزهاٍر  

فقد  الآَن.  فيِه  نعي�ُض  الذي  املكاَن  ُت�سبُه  الوقِت  هذا  منذ  الأر�ُض  بداأت 

َطِفَقت الأزهاُر تنمو فتك�سو الأر�َض. وكّوَنت الأزهاُر البذوَر وانت�رَضت بكلِّ 

مكاٍن. تطّوَر معظُم الأزهاِر مبعونٍة من احليواناِت. فقد امَت�ّست احليواناُت 

الرحيَق احللَو واأكَلت الفاكهَة فتمّكَنت من م�ساعدِتها يف ن�رِض َحبِّ اللّقاِح 

والبذوِر هنا وهناَك. 



نحَو الأر�ِض ذاَت يوٍم، فجاأًة، من الف�ساِء، 
َ
�سقط 

ُجلموُد �سخٍر هاFٌل.  

تغّطت  Kم  الأر�َض.  البليُد   tالقوي ال�سوُت  هزّ 

ٍن،  ُمدخِّ وغاٍز  وح�سيٍة،  بنرياٍن  فجاأًة  الأر�ُض 

و�سحاFَب من ُغباٍر. 

مل ت�ستطع الدينا�سوراُت البقاَء على قيِد احلياِة، 

فماَتت واحدًة بعَد اأُخرى. 

من قرابِة 6.5 ماليني �سنة: ارتطَم بالأر�ِض نيزٌك راِجٌم. 

راِجٌم.  نيزٌك  بالأر�ِض  ارتطَم  العامِل،  ملوَك  الدينا�سوراُت  كاَنت  حينما 

النباتاُت  وبداأت  الغباِر.  و�سحاFِب  والغازاِت،  بالنرياِن،  الأر�ُض  فتغّطت 

متوُت لأن ال�سم�َض احتجَبت كما �رضَعت احليواناُت تنقر�ُض لأن الأر�َض 

ا�ستحاَلت قار�سَة الربِد. فاختَفت من جديٍد عن �سطِح الأر�ِض مئاٌت من 

ت الدينا�سوراُت.   النباتاِت واحليواناِت. وهكذا انقر�سَ





وهكذا اختفت من وجه الب�سيطة خملوقات كثرية. 

وبداأت تظهر للتّو من اأوكارها تلك احليوانات التي 

اختفت خ�سية الدينا�سورات. 

لبتكتديوم

واحد من اأوىل احليوانات على الأر�ض، 

 .Üسبهًا بال�سنجا� Ìيبدو اأك



من قرابِة 6.5 ماليني �سنة: توالدت الثديياُت  

الينا�سوراُت، حتى بداأت احليواناُت التي اختَفت  ت  اإن انقر�سَ ما 

ُرعبًا يف الأنفاِق تخرُج لتعي�َض. فانت�رَضت الثديياُت عرَب الياب�سِة. 

وتعلَّمت احليواناُت اأن تعي�َش يف اأمناِط البيئِة املختلفِة، وهكذا 

تطّوَرت اأنواٌع كثريٌة وجديدٌة من الثديياِت. 



  tمن قرابِة 3 ماليني �سنة: الع�رُض ا÷ليدي

يف هذا الوقِت بداأ ع�رضٌ جليديw جديٌد. قاَمت احليواناُت باإ‰اِء فرٍو كثيٍف 

Kّم ناَمت �ساعاٍت طويلًة داخَل كهوٍف لَتَتاأْقلَم مع الربِد. وماَت اأي�سًا كثريٌ 

من احليواناِت يف ذلَك الوقِت. 



ر اأن الأر�َض كاَنت على و�سِك اأن  حني ُتفِكّ

تَتَح�ّسن، يغمُر العامَل برٌد قار�ٌض. 

فماَتت اأ�سكاٌل عديدٌة من احلياِة مرًة اأخَرى، 

لكن احليواناِت التي ا�ستطاَعت النجاَة 

متّكَنت من اإعادِة دورِة احلياِة اإىل العامِل. 



�ساَر العامُل مكانًا غرَي ُمريٍح مرًة اأخَرى. 

وال�سبُب ظهوُر الب�رِض مبا ي�ستعملوَن من 

اأدواٍت. 



ترَك النا�ُض اآKاَرهم مبوا�سَع خمتلفٍة كثريٍة. كانوا 

يريدون تغيرَي Kقافِة الأر�ِض. 

فقد كانوا يوّدون اأن ُي�سبحوا �سادَة العامِل اُ÷دَد. 

من قرابِة عّدِة ماليني من ال�سنني: ظهوُر الب�رِض  

منذ حوا› 4 ماليني �سنة، برَز للَعياِن اأنا�ٌض Á�ِسون على اأَرُجٍل. وا�ستطاَع 

النار.  اإ�سعال  من  ومتكنوا  حياتهم  ُت�سّهل  اأدواٍت  تطويَر  بعقلهم  الب�رُض 

، نياندرتال. وكان �سبيهًا  tيFمن قرابِة 400000 �سنة، ظهَر الإن�ساُن البدا

بالب�رِض اليوَم. ومن قرابِة 400000 �سنة، ن�ساأ اإن�ساُن كرو ` ماج. نعتقُد 

اأنهم اأ�سالُفنا. وعرَب الزمِن، تناوَل الب�رُض الفاكهَة من الأ�سجاِر وا�سطادوا 

ليعي�سوا. لكن من قرابِة 10000�سنة، بداأ النا�ُض بناَء املزارِع. 



لكن، هل تعرف �سيئًا؟ 

اإن الطيوَر امُل�َسق�سقَة اأمامنا هي من 

�ُساللِة الدينا�سوراِت املنقر�سِة منذ زمٍن 

طويٍل، اأما نحُن الب�رُض فمن �ساللِة ذواِت 

اخلليِة الواحدِة التي بداأت احلياَة من 

قرابِة باليني ال�سنني. 

“عجبًا! عجبًا!” فلن تعرفوا اأبداً، حيُث 
كاَنت تت�شّكُل يف تلَك اللحظِة اأمناُط 

ب اخلروَج.  حياٍة جديدٍة ترتقَّ







�سرُتّحُب الأر�َض، الآَن ولالأبِد، 

باأمناِط احلياِة اجلديدِة كما 

كاَنت تفعُل طيلَة 46 بليون 

�سنة م�ست.  



الكوكُب الأخ�رُض يحُلم. 

تكّوَنت الأر�ُض من قرابِة 46 بليون �ضنة م�ضت. وهذا ل يعني، عمومًا، اأنه كاَنت هناَك 

حياٌة منذ البدايِة، وال�ضبُب اأن بيئَة الأر�ِض مل تُكن منا�ضبًة للعي�ض. ثم متى وكيف تظنُّ اأن 

احلياَة قد بداأت على الأر�ِض؟ 

ل�ضنا على يقنٍي كامٍل. لكن اأحَد العلماِء يظنُّ اأن احلياَة بداأَت باكراً جداً يف الزمِن. ففي 

اأو املذّنباِت، واأحَدَث  البدايِة، ظّلت الأر�ُض ترتطُم بالكواكِب ال�ضغريِة، والنيازِك الرجوِم، 

هذا تغرّياٍت يف ق�رضِة الأر�ِض. فال يوَجد لدينا تقريبًا ُبرهاٌن على احلياِة يف تلَك الع�ضور. 

�أمناٌط  َطِفَقت تظهُر  بعُد،  �لأر�ِض. ويف ما  �ل�سالُم على  َحّل  �لتغرّي�ِت �خلطريِة،  وبعَد هذِه 

خمتلفٌة وكثريٌة من املخلوقاِت على الأر�ِض. 

قبَل ظهوِر �لب�رِص، �نَق�سَم تاريُخ �لأر�ِض �إىل �لع�رِص �لأركيوزّي، �لع�رِص �لربوتروزّي، �لع�رِص 

الباليوزّي )احلياة القدمية(، الع�رِض املي�ضوزّي )الو�ضيط(، الع�رِض ال�ضينوزّي )احلديث(. ومن 

قرابِة 36 بليون �ضنة، حوايل منت�ضِف الع�رِض الأركيوزّي، تبدَّت اأوىل اأ�ضكاِل احلياِة. كاَنت 

اأ�ضكاُل حياٍة خلوّيٍة ب�ضيطٍة، مثَل البكترييا والطحالِب. وا�ضتطاَعت الطحالُب اأن ت�ضتزيَد من 

. بعدما ز�َد �لأوك�سجنُي يف �لهو�ِء، حدَثت 
ِّ
�لأوك�سجنَي يف �لهو�ِء عن طريِق �لتمثيِل �ل�سوئي

تغرّياٌت �ضخمٌة عديدٌة يف بيئِة الأر�ِض.  

ويف نهايِة �لع�رِص �لربوتروزّي، ظهَرت »�أ�سكاُل 

حياٍة متعّددِة �خلاليا« من خاليا كثريٍة. 

وحينما بداأ الع�رُض الباليوزّي )احلياة 

يف  خاطٌف  تز�يٌد  حَدَث  �لقدمية(، 

بد�ياِت  �حلياِة. ففي  �أ�سكاِل  تعد�ِد 

الالفّقارياُت  تطّوَرت  الع�رِض،  هذا 

للمرِة  الأر�ِض  على  نباتاٌت  ونبَتت 

 و�ساَهَمت يف �لتنّوِع �حلا�سِل للمخلوقاِت. وبنهايِة 
ُ

�لأوىل. ثم ظهَرت �لرّبمائياُت و�لزو�حف

هذ� �لع�رِص، َطِفَقت تظهُر �حل�رص�ُت ذو�ُت �لأجنحِة. 

الكوكُب الأخ�رض 
يوجن ـ كيك كووك )جامعة �ضوو ـ وون، كلية الفيزياء( 

مالحظُة البروفيسور: 



عا�َضت  )الو�ضيط(،  املي�ضوزّي  الع�رِض  يف 

�لدينا�سور�ُت و�ل�سحايل و�لثديياُت. كما ظهَرت 

املي�ضوزّي  الع�رِض  ويف  الع�رِض.  هذا  يف  الطيوُر 

هناَك  كاَنت  �لأر�ض.  يف  �لدينا�سور�ُت  حتّكَمت 

�لدينا�سور�ِت  ت�سّم  �لدينا�سور�ِت،  من  تنويعٌة 

�لكبريَة و�ل�سغريَة، كما ت�سّم �لدينا�سور�ِت �آكلَة 

النباِت اإىل تلَك التي تاأكُل احليواناِت الأخَرى. 

وُيعّلل  فجاأًة.  �لدينا�سور�ِت  ع�رُص  �نَتهى  لكن 

اإىل احلقيقِة التي  علماُء اجليولوجيا حدوَث هذا 

�ضقَط  �ضنة،  باليني   6.5 قر�بَة  من  �أنُه  َمفاُدها 

جزيرِة  �ضبِه  بحِر  يف  كلم   10 ُقطرُه  ر�ِجٌم  نيزٌك 

الأر�ِض.  بيئِة  من  فَغرّيَ  )املك�ضيك(،  يوكاتان 

ت �لدينا�سور�ُت وحّلت حملَّها �لثديياُت.  �نقر�سَ

الثديياِت.  ع�رُض  هو  )احلديث(  ال�ضينوزّي  الع�رُض 

ى  �لأق�سَ �حلّد  �ّتخَذ  �لذي  �لإن�ساُن،  كاَن  بيِنها  من 

على  ول�سنا  �لأر�ِض.  على  ُي�سيطُر  و�رصَع  للتطّوِر 

يقنٍي كامٍل من زمِن وكيفيِة ن�ضاأِة الب�رِض، لكن من 

�ملعروِف �أن �أ�سالَف �لب�رِص ظهرو� من قر�بِة 20000 

�سنة م�ست، و�أن �لب�رص �لذين نّدِعي �أنُهم �أ�سالُفنا قد 

ظهرو� من حو�يل ع�رص�ِت �لآلِف من �ل�سنني. 

ول يز�ُل �لعلماُء ي�ستزيدوَن �أبحاثُهم عن �لفروِق 

فالأر�ُض  الأحَدِث.  والب�رِض  الُقداَمى  الب�رِض  بنَي 

َموِطُن تنويعٍة كبريٍة من �أ�سكاِل �حلياِة.   











علوم ـ الكون:
 الكوكب األخضر )مولد األرض( 

قمي�ص �أخري


